cenník služieb

Maria Galland
ošetrenia tváre a tela (1/3)
ART DE PEAU
Kúra Art De PEau v sebe spája výhody rituálu rúk s hlboko sústredenými
postupmi.
Omladzujúco ovocný elixír s kyselinami AHA, morskou vodou a kaviárovou
kolagénovou maskou harmonicky pracujú na silnom účinku proti starnutiu.

89 €
MODELLING MASK
Anti – Age Defense pre pokožku,
ktorá stráca pružnosť so sklonom k tvorbe vrások, vyžadujúci liftingový účinok.
„Moisture Control“ (kontrola vlhkosti)
vhodný pre všetky ženy každého veku zabezpečuje
intenzívnu hydratáciu a pocit väčšej pružnosti.
Zázračná kúra „Clearness Enhancer“ (Dokonalé vyčistenie)
pre mdlú a nečistú pleť žien trpiacich dôsledkami stresu a únavy

80 €
COCOONING MASK
Kúra vytvorená špeciálne pre všetky typy pokožky s cieľom hydratovať,
spevniť a predchádzať starnutiu, prináša osvieženie a oddych.
Podporuje metabolizmus a bojuje proti škodlivým účinkom stresu v procese starnutia pokožky.

75 €

Maria Galland
ošetrenia tváre a tela (2/3)
THALASSO PRE TVÁR A OČI
Táto oživujúca a hydratačná kúra s morskými riasami poskytuje neobyčajný
pocit jemnej sviežosti v atmosfére úplného pohodlia.
Maska s výťažkami hnedých rias z Bretónska znovu napája pokožku
vlhkosťou a pomáha v boji proti účinkom stresových faktorov v životnom
prostredí (slnko, vietor, chlad,
znečistenie..)zodpovedných za tvorbu voľných radikálov.
Maska s morskými riasami zmierňuje jemné očné vrásky a eliminuje znaky
únavy a stresu. Kontúry očí sú hladké a dostatočne hydratované.

80 €
PURENESS
Čistiaca kúra zanecháva pleť jasnejšiu a hladkú vďaka dôkladnému výberu hĺbkovo čistiacich
neagresívnych produktov regulujúcich mastnotu a kontrolujúcich lesk. Kúra odstraňuje
odumreté bunky a má adstringentný účinok. Reguluje tvorbu mastnoty, pleť žiary čistotou.

52 €
DETOXIKAČNÉ HĹBKOVÉ OŠETRENIE
Manuálne ošetrenie, ktoré osvieži a prečistí všetky druhy pleti do hĺbky s rešpektom k jej
ekosystému už za 30 minút. Unikátny postup a produkty zanechajú pleť sviežu
a dovolia jej opäť dýchať.

45 €

LUXUSNÉ PROTI-VRÁSKOVÉ
OŠETRENIE MILLE
PRE ROZŽIARENIE PLETI
Ošetrenie MILLE LUMIÉRE dokonale rozžiari pleť a má okamžitý efekt proti
vráskam. Dve masky, veľmi príjemná masáž a luxusné produkty, ktoré
prispievajú k redukcii vrások, regenerácii a spevnenia pleti. Toto ošetrenie je
ideálne pre pleť od 40 rokov.
Zažijete 90 minút čistého potešenia pre všetky zmysly.

110 €
THALASSO MASK PRE OČNÉ OKOLIE
Ošetrenie pre žiarivý pohľad. Koncentrát retinolu bohatý na aktívne látky
pôsobí na zjemnenie očného okolia - perfektné pre jemné linky a vrásky
okolo očí. Maska z morských rias bohatá na minerály ochladzuje a osviežuje
pleť, zjemňuje opuchy a tmavé kruhy pod očami.
Oblasť očí je vyhladená a žiari sviežosťou.

45 €
MOZAIKOVÁ MODELOVACIA METÓDA
PROTI STARNUTIU
novovaný pleťový rituál s modelačnou maskou omladzuje a má liftingový efekt. Vaša pleť bude
vyzerať o 90% mladšie. Vyskladáme Vám produkty ako mozaiku priamo na mieru, čo zaistí
maximálnu účinnosť. Liftingová modelačná maska Vám vytvaruje a zvýrazní rysy tváre, čo vytvára
prirodzený liftingový efekt. Vaša pleť bude vyzerať oddýchnuto, jasne a zjednotenie. Ošetrenie
posilňuje obranyschopnosť pleti a stimuluje krvný obeh. Dodáva pleti energiu. Jedinečný celkový
zážitok prežijete vďaka choreografií masážnych ťahov inšpirovaných klasickým tancom.

130 €

OŠETRENIE TELA POWER SHAPE
Najúčinnejší neinvazívny systém ošetrenia celulitídy a tvarovania
postavy 3v1 použitím rádiofrekvencie , laseru a podtlaku
Zoštíhľovanie a spevnenie paží

40 €

Zoštíhľovanie a spevnenie zadok, stehná

80 €

Zoštíhľovanie a spevnenie stehná

70 €

Zoštíhľovanie a spevnenie brucho
(cena zahŕňa škoricový alebo kávový zábal)

70 €

Lymfo-drenáž - odstraňovanie celulitídy, formovanie postavy,
detoxikácia organizmu.
permanentka- 11 x 45 min.

70 €

1 x 45 min.

18 €

hygienicke nohavice

9€

Kozmetika - cenník služieb (1/2)
Farbenie rias

5€

Farbenie obočia

5€

Odfarbenie obočia

5€

Odfarbenie hornej pery

5€

Epilácia obočia (malá)

5€

Epilácia obočia

od 5€

Vlepovanie trsov do rias

1,50€

Trvalá na riasy

27€

Trvalá na riasy Dolly šetrná

33€

Permanentný make up
Obočie

od 140€

Pery (kontúra)

od 140€

Očné linky spodné

od 130€

Očné linky horné

od 130€

Ihla samostatná

10€

Korekcia permanentného makeupu

od 60€

Kozmetika - cenník služieb (2/2)
Vizáž
Make up denný - po kozmetickom ošetrení

25€

Make up denný – ľahké jemné líčenie

od 40€

Make up večerný, svadobný

od 50€

Masáž tváre – dekoltu
masáž tváre a dekoltu

obočie
pery (kontúra)
očné linky (spodné)
očné linky (horné)
ihla (samostatná)
korekcia permanentného makeupu

30€

Kozmetické ošetrenie
SKEYNDOR
Oštetrenia tváre
Citomasáž – energizujúca masáž tváre a dekoltu

70€

Facelifting – rádiofrekvenciou 15 min

35€

GLOBALIFT
Liftingové ošetrenie - globálny lifting tváre, maska vo forme náplaste,
vypnutie a omladenie pleti s okamžitým účinkom znovu definuje kontúry tváre

75 €
HYDRATAČNÝ MEZOLIFT
Ošetrenie tváre pomocou kyseliny haylurovej 3,5% v kombinácii s valčekom
mesoderma.

60 €
POWER HYALURONIC
Osvieženie a omladenie očného okolia a posilnenie rias,
vypnutie očných viečok, chladivá textúra zaisti okamžitý efekt.

45 €

POWER HYALURONIC na tvár

65 €

Kozmetické ošetrenie
SKEYNDOR
Biostimulačný laser
Hĺbková regenerácia buniek pokožky (5 min.)

7€

Hĺbková regenerácia buniek pokožky (10 min.)

12€

Očné ošetrenie
Mikromasáž očného okolia - odstraňovanie vačkov
a kruhov pod očami
+ lymfatická drenáž očného okolia.

45€

BODY SCULPT
Ľahké nohy
Redukčné, drenážne zoštíhľujúce ošetrenie.Zmenšuje
objem a má odvodňujúci účinok.
Kvet modrého lotosa +červená riasa a voda z ľadovca
Ošetrenie je vhodné aj po operácii kŕčových žíl a pre
tehotné ženy

45€

SKINLIGHT
Ošetrenie multifunkčným prístrojom ktorý kombinuje rôzne techniky dermabrázie, vakuterapie, fototerapie a kryoterapie.
Ochabnutá, starnúca pleť, pleť poškodená fotostarnutím,
seboreická pleť, vrásky, ryhy, výrazové linky, poruchy pigmentácie a keratinizácie, jazvičky po akné či posttraumatické jazvy, problémy spôsobené dehydratáciou pokožky.

od 65 €
OŠETRENIE PRÍSTROJOM ONETEC
Nová metóda rádiofrekvenčného spektra (RWS), ktorá sa
začala používať už aj na kozmetické účely.
Indikácie:
kuperóza, pavučinkový névus, vrásky, hemangióm,
rádiofrekvenčný lift, epilácia, starecké fľaky

od 20 €
COOLIFTING
Coolifting je revolučné prístrojové ošetrenie pleti, ktoré rýchlo, bezpečne,
bezbolestne a najmä viditeľne omladzuje. Je vhodný na ošetrenie pokožky
tváre, krku i dekoltu. Metóda je založená na použití Coolifting pištole, ktorá
na pokožku vysiela drobné „strely“.
Cez silný tlak CO2 pod vysokým podtlakom a nízkou teplotou v kombinácii
s extrémne vysokou koncentráciou aromatizovaných účinných látok, ako je
kyselina hyalurónová.
Viditeľné výsledky už po prvom sedení: za 5 minút o 10 rokov mladšia tvár.

od 60 €

Hair Styling
Úprava účesu
A) Umývanie, konečná úprava (krátke vlasy)

17€

B) Umývanie, konečná úprava (polodhlhé vlasy)

20€

C) Umývanie, konečná úprava (dlhé vlasy)

27€

Konečná úprava s kulmou/žehličkou

10€

Strihy
A) Umývanie, strih, konečná úprava (krátke vlasy)

od 25€

B) Umývanie, strih, konečná úprava (polodlhé vlasy)

od 28€

C) Umývanie, strih, konečná úprava (dlhé vlasy)

od 33€

D) Strih ofina

od 3€

Konečná úprava s kulmou/žehličkou

10€

Farbenie vlasov
A) Farbenie, umývanie, konečná úprava (krátke vlasy)

od 48€

B) Farbenie, umývanie, konečná úprava (polodlhé vlasy)

od 58€

C) Farbenie, umývanie, konečná úprava (dlhé vlasy)

od 68€

Hair Styling
Farbenie vlasov + strih
A) farbenie, umývanie, strih, konečná úprava (krátke vlasy)

od 52€

B) farbenie, umývanie, strih, konečná úprava (polodlhé vlasy)

od 65€

C) farbenie, umývanie, strih, konečná úprava (dlhé vlasy)

od 72€

Melírovanie
A) melír, umývanie, strih, konečná úprava (krátke vlasy)

od 52€

B) melír, umývanie, strih, konečná úprava (polodlhé vlasy)

od 63€

C) melír, umývanie, strih, konečná úprava (dlhé vlasy)

od 82€

Intenzívne regeneračné kúry chemistry
Keratín za tepla alebo studena
Vlasová vitamínová ampulka

od 14€ - 25€
od 15€
4€

Výčesy
Jednoduchý výčes

od 25€

Komplikovaný výčes

od 50€

Hair Styling
Predlžovanie, zahusťovanie vlasov

od 480€

Prepájanie cena

od 70€

Čistenie prameňov

od 50€

Odpojenie vlasov

od 30€

Objemová trvalá
A) objemová trvalá, umývanie, konečná úprava (krátke vlasy)

od 40€

B) objemová trvalá, umývanie, konečná úprava (polodlhé vlasy)

od 50€

Strih

18€

Pánsky strih
A) strih, umývanie, konečná úprava

19€

B) strih strojčekom

15€

C) Color for men – kamufláž sivých vlasov

10€

Detský strih, konečná úprava

10€

Depilácia voskom

Epilácia

Depilácia ochlpenia nad hornou perou

5€

Bikiny

od 66€

Depilácia brady

5€

Brucho

od 33€

Depilácia tváre

10€

Predkolenie

Depilácia podpazušia

10€

Stehná od

150€

Depilácia predkolenia

15€

Celé dolné končatiny

235€

Depilácia nadkolenia

15€

Sedacia časť

od 50€

Depilácia celých nôh

30€

Prsné dvorce

od 33€

Depilácia ingvín od

10€

Depilácia rúk od

15€

Olej po depilácií

1,5€

Brazílska depilácia

od 30€

Epilácia pulzným svetlom
Horná pera

33€

Brada

od 37€

Líca

od 33€

Krk

30€

Zátylok

od 33€

Podpazušie

50€

Predlaktie od

83€

Celé ruky od

100€

Zľavy pri súčasnom ošetrení viacerých oblastí:
Podpazušie + bikiny
Podpazušie + bikiny + predkolenie
Bikiny + brucho
Pera + brada
Pera + brada + líca
Pera + brada + krk
Brada + krk

od 116€

100€
193€
od 83€
63€
83€
80€
56€

Fotoomladenie
Tvár

83€

Tvár + krk

100€

Tvár + krk + dekolt

150€

Dekolt od

50€

Lokálne

33€

Ošetrenie pulzným svetlom
HPL – 100
Akné
Tvár lokálne

33€

Tvár celá

66€

Dekolt od

33€

Chrbát od

73€

Hyperpigmentácia
Lokálne

od 27€

Plochy

od 50€

Tvár

od 50€

Teleangiektazie
Lokálne

od 33€

Celá tvár

90€

Epilácia pulzným svetlom pre mužov
Horná pera

33€

Brada

od 37€

Líca od

od 33€

Zátylok

od 43€

Podpazušie

56€

Predlaktie

od 90€

Celé ruky

od116

Hrudník

od 83€

Brucho

od 83€

Chrbát – vrchná časť, ramená

od 83€

Chrbát celý

od 166€

Predkolenie

od 150€

Stehná

od 166€

Celé dolné končatiny

od 267€

Sedacia časť

od 66€

Zľavy pri súčasnom ošetrení viacerých oblastí
Pera+brada

76€

Pera+ brada + líca

103€

Pera + brada + líca + krk

140€

Brada + krk
Podpazušie + hrudník

76€
123€

CHEMICKÝ PEELING - MEDIK8
Metóda pri ktorej za pomoci chemických látok
dochádza k obrusovaniu povrchovej vrstvy kože,
povrchovo revitalizačná metóda: odstraňovanie
nečistôt a obnova buniek, tvorba kolagénu – elastínu, zmiernenie mastenia pokožky a tvorby
komedónov, regulácia tvorby melanínu,
vyhladzovanie jazvičiek po akné.
Ide o menej invazívnu kozmetickú možnosť udržania
zdravej a krásnej pleti.
Je vhodný pre všetky vekové kategórie

od 45 €

Pedikúra- Nechtová kozmetika ORLY
Mediciálna (základná) pedikúra bez lakovania

18€

Kompletná pedikúra + lakovanie

25€

Lakovanie nechtov

10€

Masáž nôh

5€

Wellnes pedikúra (masáž nôh + zábal na nohy + studený parafín)

35€

Gellac na nohy

20€

Odstránenie gellacu

7€

Zábal na nohy – maska, masáž nôh po pedikúre

10€

Zarastajúce nechty 1x

3€

Mokrá pedikúra + lakovanie

26€

Mokrá pedikúra bez lakovania

21€

Manikúra Nechtová kozmetika ORLY
kompletná manikúra s lakovaním

18 €

kompletná manikúra s výživným kalciovým lakom

16 €

japonská manikúra
regenerácia nechtovej platničky včelím voskom

20 €

samostatné lakovanie

7€

kompletná manikúra bez lakovania

15 €

odlakovanie

2€

Welness manikúra (masáž rúk + zábal na ruky + studený

28 €

parafín)
Samostatná masáž rúk + zábal na ruky + studený parafín

10 €

Teplý parafín

10 €

Pánska manikúra

15 €

GELLAC- trendové letné aj zimné odtieňe
Gellac na ruky

28€

Odstránenie gellacu

7€

Gellac s francúzskou špičkou

32€

